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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pelanggan Telkomsel di Kota Semarang.

Lokasi penelitian dalam penelitian di Grapari Telkomsel Pahlawan Kota

Semarang, Jawa Tengah.

3.1.1.Populasi, Sampel &Teknik Sampling

Populasi menurut Sugiono (2014) ialah wilayah generalisasi yang dapat

dibagi atas subyek dan atau obyek yang memiliki karakteristik dan kualitas

tertentu yang disimpulkan oleh peneliti untuk dibuat pelajaran & ditarik

kesimpulannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa populasi ialah seluruh obyek atau subyek

dalam penelitian. Populasi dalam skripsi ini ialah pelanggan Telkomsel di Kota

Semarang.

Sampel1ialah1sebagian dari1populasi. Menurut Siyoto & Sodik (2015),

sampel ialah sebagian dari1jumlah & karakteristik1yang dipunyai oleh

populasi1tersebut atau1sebagian kecil dari populasi1yang diambil1menurut

kriteria1tertentu1sehingga bisa1mencerminkan populasinya. Sampel dalam skripsi

ini adalah sebagian pelanggan Telkomsel di Kota Semarang.1Dikarenakan

populasi dalam penelitian ini jumlahnya tidak dapat diketahui dengan jelas, maka

digunakan rumus (Riduwan & Akdon, 2013) yang pertama2dengan

memakai2tingkat keyakinan sebesar295%, Z = 1,96 (dari tabel distribusi normal).
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Keterangan :

N = Jumlah sampel

Z= Ukuran tingkat kepercayaan dengan α = 0,05 (tingkat kepercayaan 95% berarti

dalam tabel ditemukan 1,96)

Α = Standar deviasi

e = Standar eror atau kesalahan yang dapat ditoleransi (5% = 0,05)

Dengan hasil perhitungan, sampel yang didapat yaitu sebesar 96,04 untuk

lebih memudahkan, maka dibulatkan menjadi 100 responden. Jadi, penelitian ini

menggunakan 100 responden untuk dijadikan sampel penelitian.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah

Accidental sampling. Menurut Sugiono (2008) Sampling Insidental adalah teknik

penentuan sampel berdasarkan secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila yang

dipandang orang yang ditemui itu ialah sebagai sumber data penelitian.

3.2. Metode2Pengumpulan2Data

a. Jenis2&2Sumber2Data

Jenis2data yang akan digunakan dalam1penelitian ini ialah data1primer. Data

primer adalah data yang langsung didapat dari sumbernya, dikumpulkan oleh

peneliti sendiri dan pertama kalinya dicatat untuk menjawab masalah risetnya

(Sugiono, 2012). Data yang diambil pada penelitian ini diperoleh dari hasil

kuesioner yang telah diisi oleh 100 responden pada pelanggan Telkomsel di

Kota Semarang.

b. Metode2Pengumpulan2Data.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner. Menurut

Sugiyono (2014), kuesioner ialah metode pengumpulan data yang dilakukan

dengan memberi beberapa pernyataan atau pertanyaan tertulis terhadap

responden agar dijawab. Kuesioner yang diberikan dalam penelitian ini

kepada responden terdiri dari pertanyaan dengan skala 1 hingga 5

menggunakan skala Likert, dimana dengan skala Likert tersebut diberikan
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kriteria penilaian persetujuan9dalam suatu9skor yang9diberikan yaitu9sebagai

berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS) = skor 1

2. Tidak Setuju (TS) = skor 2

3. Netral (N) = skor 3

4. Setuju (S) = skor 4

5. Sangat Setuju (SS) = skor 5

3.3. Uji2Instrumen

a. Uji Validitas

Uji Validitas ialah suatu alat yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya

suatu item kuesioner dalam penelitian. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid

apabila pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner bisa mengungkapkan sesuatu

yang bisa diukur oleh kuesioner tersebut (Imam Ghozali, 2011). Dalam pengujian

validitas, peneliti menggunakan alat bantu program IBM SPSS Statistics 19. Uji

validitas dilakukan dengan cara membandingkan r hitung dan r tabel untuk degree

of freedom (df) = n - 2, n dalam hal ini adalah jumlah sampel.

Jika r hitung > dari r tabel dan menghasilkan nilai positif, maka indikator

pertanyaan atau pernyataan tersebut dapat dikatakan valid, dan jika r hitung < r

tabel, maka indikator pertanyaan atau pernyataan tersebut dapat dikatakan tidak

valid.

Hasil2pengolahan2data2dengan2 menggunakan program SPSS dapat disajikan

pada tabel berikut di bawah2ini:

Tabel 3.3. (a)

Tabel Hasil Uji Validitas

No. Variabel Indikator r hitung r tabel Keterangan

1. Citra Merek

X1.1 0.363 0,195 Valid

X1.2 0.351 0,195 Valid

X1.3 0.498 0,195 Valid

X1.4 0.366 0,195 Valid
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X1.5 0.568 0,195 Valid

X1.6 0.483 0,195 Valid

2.
Kepercayaan

Merek

X2.1 0.499 0,195 Valid

X2.2 0.386 0,195 Valid

X2.3 0.419 0,195 Valid

X2.4 0.437 0,195 Valid

3.
Loyalitas

Pelanggan

Y.1 0.303 0,195 Valid

Y.2 0.315 0,195 Valid

Y.3 0.688 0,195 Valid

Y.4 0.202 0,195 Valid

Y.5 0.579 0,195 Valid

Sumber : data yang diolah tahun 2019

Dapat dilihat dari hasil uji validitas pada indikator pertanyaan semua

variabel memiliki nilai r hitung > r tabel pada taraf signfikansi 5% sebesar 0,195

dengan jumlah sampel 100. Maka dapat dikatakan jika semua data yang

digunakan bersifat valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut2 Sugiyono (2014), instrumen-instrumen3kuesioner yang reliabel

adalah instrumen yang jika digunakan lebih dari satu kali bisa mengukur3objek

yang3sama dan memberikan hasil data yang sama pula. Uji reliabilitas dalam

penelitian ini menggunakan alat bantu program IBM SPSS Statistics 19. Uji

dilakukan dengan membandingkan angka cronbach’s alpha dengan ketentuan

nilai cronbach’s alpha minimal 0,7. Penelitian ini menguji realibilitas kuesioner

dengan menggunakan rumus cronbach’s alpha sebagai berikut (Ghozali, 2011):

1) Jika nilai cronbach’s alpha > 0,7 = reliabel

2) Jika nilai cronbach’s alpha < 0,7 = tidak reliabel
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Tabel 3.3. (b)

Tabel Hasil Uji Reabilitas

No. Variabel
Cronbach’s

Alpha
Batas Cronbach’s

Alpha
Keterangan

1. Citra Merek 0,707 0,7 Reliabel

2. Kepercayaan Merek 0,725 0,7 Reliabel

3. Loyalitas Pelanggan 0,741 0,7 Reliabel

Sumber : Data Primer yang Diolah Tahun 2019

Dari hasil uji realiabel di atas, menunjukan nilai cronbach’s alpha semua variabel

memiliki nilai lebih besar dengan angka 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa

semua indikator realibel atau handal untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

3.4. Alat Analisis Data

3.4.1. Analisis Deskriptif2dan Analisis Kuantitatif

Analisis deskriptif adalah analisis yang ditujukan pada perkembangan dan

pertumbuhan dari suatu keadaan dan hanya memberikan gambaran tentang

keadaan tertentu dengan cara menguraikan tentang sifat – sifat dari obyek

penelitian tersebut.

Statistik deskriptif dapat memberikan suatu gambaran data yang diperoleh

dari kuesioner kemudian dikumpulkan dan diolah dengan cara memberikan bobot

penilaian dari setiap pernyataan berdasarkan skala likert.

Analisis kuantitatif yaitu suatu analisis data yang diperlukan terhadap data

yang diperoleh dari hasil responden yang diberikan, kemudian dilakukan analisis

berdasarkan metode statistik dan data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori

tertentu dengan menggunakan tabel untuk mempermudah dalam menganalisis.

3.4.2 Analisis2Regresi2Linier2Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel

citra merek, dan kepercayaan merek pada loyalitas pelanggan. Persamaan linier

regresi berganda dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut:
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Y = α + β1 X1 + β2 X2 + e

Keterangan :

Y = Loyalitas Pelanggan

X1 = Citra Merek

X2 = Kepercayaan Merek

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

e = Eror

3.4.3 Pengujian2Hipotesis

a. Uji2t

Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji statistik t pada dasarnya

memperlihatkan seberapa besar pengaruh suatu variabel citra merek dan

kepercayaan merek atau penjelas secara individual dalam menyatakan variasi

dari variabel loyalitas pelanggan. Dalam hal ini adalah pengaruh variabel citra

merek & kepercayaan merek secara parsial terhadap loyalitas pelanggan.

Adapun kriteria2pengujian dengan2angka signifikan yaitu sebagai berikut :

1) Apabila probabilitas < 0,05, jika Ho ditolak / Ha artinya ada pengaruh

signifikan antara variabel kepercayaan merk dan citra merek pada loyalitas

pelanggan secara parsial.

2) Apabila probabilitas > 0,05, jika Ho diterima / Ha ditolak artinya tidak ada

pengaruh signifikan antara variabel kepercayaan merek & citra merek pada

loyalitas pelanggan secara parsial.

Dalam2uji dua2arah taraf kesalahan α terbagi2menjadi dua, yaitu2yang

diletakkan2pada sebelah kanan2dan sebelah kiri.2Harganya setengah (½

α)2sedangkan pada2uji satu2pihak (kanan maupun kiri)2harga terletak2pada

satu pihak saja, yaitu terletak di pihak kanan saja atau kiri saja, taraf

kesalahannya adalah α (0,05). Dalam penelitian ini pengujian menggunakan

satu pihak.
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b. Uji2F

Uji statistik F dipergunakan untuk melihat bagaimana variabel - variabel

bebas atau disebut variabel bebas yang dimasukan dalam model penelitian

dengan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat atau dependen.

Ho ditolak2berarti antara2variabel citra2merek dan2kepercayaan

merk2tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan secara

parsial.

Ha diterima berarti antara variabel citra merek dan kepercayaan merek

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan secara parsial.

Dalam hal ini berarti semua variabel independen adalah variabel penjelas
secara signifikan terhadap variabel dependen secara simultan. Untuk uji
hipotesis ini digunakan uji statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan
seperti di bawah ini:
1) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka variabel independen secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka variabel independen secara bersama-
sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien2Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) adalah uji yang mengukur seberapa dalam

model mampu dalam memperlihatkan variabel citra merek dan kepercayaan

merek. Nilai koefisien determinasi ialah mempunyai range antara nol dan

satu. Nilai yang hamper mendekati satu berarti citra merek dan kepercayaan

merek memberikan semua informasi yang digunakan untuk variabel loyalitas

pelanggan. Untuk data silang (crossection), secara umum koefisien

determinasi mempunyai2nilai yang relatif2rendah karena2adanya

varians2yang lebih2besar2antara masing-masing pengamatan.

Sedangkan untuk data yang runtut waktu (time-series), biasanya memiliki
nilai koefisien determinasi yang tinggi. Untuk mengetahui besarnya variabel
bebas dalam menjelaskan variabel terikat dapat diketahui melalui nilai
koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai adjusted R2. Apabila suatu
variabel independen ditambah ke dalam model, maka nilai Adjusted R2 bisa
naik atau turun.


